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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Batik memiliki nilai seni yang tinggi dan beragam di Indonesia. Begitu banyak 

jumlah motif yang ada di Indonesia seperti dari Aceh sampai Papua memiliki motif 

yang berbeda-beda. Bahkan UNESCO telah menetapkan Proklamasi Karya  Agung 

Warisan Budaya Lisan dan Nonbendawi atau Proclamation Masterpieces of Oral 

and Intangible Heritage of Humanity (Haris, 2018) Pada pencapaian yang telah 

diperoleh menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) sebagai 

masyarakat Indonesia harus berbangga dengan peninggalan leluhur yang luar biasa 

tersebut. Dengan demikian sudah seharusnya menjadi tugas masyarakat Indonesia 

untuk melestarikan, mengembangkan dan menanamkan rasa bangga berbusana 

batik. Jangan sampai batik yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia justru akan 

diambil alih oleh negara lain (Hutapea, 2019) 

Pada tahun 2009, keberadaan batik Indonesia diklaim oleh Malaysia. Peristiwa 

ini sempat memperkeruh hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia. Namun pada 

tanggal 2 Oktober 2009 oleh badan PBB yaitu United Nation Educational, 

Scientific and Cultura Organization (UNESCO), Indonesia  mampu membuktikan 

bahwa batik adalah warisan asli budaya Indonesia. Oleh karena itu, tanggal 2 

Oktober ditetapkan sebagai “Hari Batik”. Hari bersejarah tersebut membuat 

masyarakat Indonesia semakin memiliki apresiasi terhadap keberadaan batik dan 

batik menjadi bagian dari trend yang populer dari masyarakat (Situmorang, 2012) 

Pada tahun 2018, penjualan batik lewat Tokopedia tercatat meningkat 35 kali 

lipat dari tahun 2014. Jawa Tengah menempati posisi teratas dalam daftar 10 

provinsi dengan penjualan batik tertinggi. Dari posisi paling bawah adalah 

Sumatera Utara (0,4%), Aceh (0,5%), Sumatera Selatan (1%), Bali (2%), 

Yogyakarta (3%), Banten (4%), Jawa Timur (6%), Jawa Barat (14%), DKI Jakarta 
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(32%) dan terakhir Jawa Tengah (34%). Khusus untuk pertumbuhan penjualan 

batik di Tokopedia, dari tahun ke tahun selalu meningkat signifikan. Seperti tahun 

2014 sebesar 49,4% yang meningkat di tahun 2015 sebesar 62,1%, tahun 2016 

sebesar 174,6%, tahun 2017 sebesar 446,3% dan diperkirakan penjualan akan terus 

meningkat (Putra, 2018) 

Bermula dari semakin tingginya daya beli masyarakat diikuti pula dengan 

banyaknya penawaran di pangsa pasar sehingga menimbulkan persaingan tersendiri 

pada industri batik (Firmansyah dan Mahardika, 2015) Pertumbuhan batik juga 

ditopang antusiasme masyarakat untuk menggunakan batik, baik dari pegawai 

pemerintahan, BUMN ataupun swasta serta masyarakat secara luas sehingga 

meningkatkan permintaan produk batik yang mendorong tumbuhnya industri batik 

nasional (Kemenperin, 2016) 

 Perilaku pembelian seseorang dapat dikatakan sesuatu yang unik, karena 

preferensi dan sikap terhadap objek setiap kalangan masyarakat berbeda, sehingga 

apa yang diinginkan dan dibutuhkan juga berbeda (Firmansyah dan Mahardika, 

2015) 

Bagi sebagian masyarakat, batik identik dengan sesuatu yang kuno 

sebenarnya bukan penyebab batik kurang diminati. Ada hal lain , yang menjadi 

permasalahan ketika batik bukan menjadi sesuatu yang menarik di kalangan 

masyarakat saat ini. Dalam pandangan lain, pada keputusan pembelian batik 

menjadi sesuatu yang mahal dimata beberapa kalangan masyarakat (Haris, 2018) 

Masih terdapat banyak faktor yang berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. Oleh karena itu, pengambilan keputusan pembelian konsumen 

merupakan suatu proses pemilihan salah satu dari beberapa alternatif penyelesaian 

masalah dengan tindak lanjut yang nyata. Setelah itu konsumen dapat melakukan 

evaluasi pilihan dan kemudian dapat menentukan sikap yang akan diambil 

selanjutnya. Dalam sebuah keputusan pembelian terdapat beberapa peran 

konsumen yaitu inisiator, influencer, decider, buyer, user (Harahap, 2015) 

Produsen perlu memahami perilaku konsumen terhadap produk atau merek 

yang ada di pasar, selanjutnya perlu dilakukan berbagai cara untuk membuat 

konsumen tertarik terhadap produk yang dihasilkan (Firmansyah dan Mahardika, 
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2015) sehingga, permintaan batik di pasaran tidak menurun karena jika tidak ada 

permintaan maka pengrajin tidak akan berproduksi. Jika tidak ada produksi maka 

tidak ada orang yang bekerja di batik. Jika tidak ada yang bekerja maka mereka 

tidak akan sejahtera. Jika tidak sejahtera dengan usaha batik maka ia akan 

menghentikan usaha batiknya dan beralih ke bidang lain. Jika tidak ada yang 

bekerja di sektor batik maka batik akan punah, padahal batik merupakan warisan 

budaya yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu dibutuhkan intervensi pasar guna 

memperbanyak permintaan akan batik sehingga pengrajin sejahtera (Nursaid, 2016) 

Dari persoalan di atas maka penelitian ini berfokus pada keputusan pembelian 

dan kepuasan konsumen batik. Seperti yang diungkapkan Lovelock, Christopher, 

Jochen Wirtz (2011:41) bahwa para pelaku usaha harus memahami bagaimana 

seseorang mengambil keputusan mengenai pembelian dan faktor apa yang 

menentukan kepuasan mereka setelah melakukan pembelian tersebut. Terciptanya 

kepuasan konsumen dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya hubungan 

harmonis antara perusahaan dan konsumen, memberikan dasar yang baik bagi 

pembelian ulang, terciptanya kepuasan konsumen dan membentuk suatu 

rekomendasi dari mulut ke mulut (word of mouth) yang menguntungkan bagi 

perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai evaluasi bagi 

industri batik yang ada pada saat ini untuk melakukan peningkatan terhadap minat 

pembelian batik terhadap masyarakat untuk tetap mempertahankan eksistensi batik. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas sehingga dapat 

diketahui perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan 

pembelian terhadap produk batik? 

2. Bagaimana pengaruh pengambilan keputusan pembelian terhadap kepuasan 

konsumen batik? 
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1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat tercapai sesuai yang diharapkan dan tidak 

menyimpang dari permasalahan, maka peneliti memberikan batasan masalah yaitu, 

penelitian ini berfokus pada konsumen batik yang pernah membeli batik minimal 

satu kali. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor proses pengambilan 

keputusan pembelian pada konsumen batik. 

2. Menganalisis pengaruh keputusan pembelian terhadap kepuasan konsumen 

batik. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya 

sebagai berikut: 

a. Industri Batik 

 Dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai data dan informasi dalam 

membuat strategi pemasaran untuk lebih mengenalkan kemudian mengembangkan 

batik  sehingga akan meningkatkan minat beli batik  pada konsumen. 

b. Peneliti 

 Penelitian ini memiliki manfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

bagi peneliti serta mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama masa 

perkuliahan ke dalam permasalahan yang riil. 

c. Pembaca 

 Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai informasi untuk menambah wawasan 

dan pengetahuan untuk penelitian yang mungkin akan dilakukan ke depannya. 
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1.6 Sistematika penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini memaparkan mengenai batik dan perkembangannya pada 

konsumen batik di latar belakang dilakukanya penelitian, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan 

laporan penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang teori – teori yang relevan terkait dengan keputusan 

pembelian dan kepuasan konsumen batik serta SEM yang menjadi dasar ataupun 

yang mendukung dalam penelitian yang dilakukan bersumber dari berbagai jurnal, 

buku dan sumber lainnya yang memberikan gambaran dari penelitian yang 

dilakukan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai objek penelitian, teknik pengumpulan data, 

teknik analisis, pengolahan data dan kerangka pemecahan masalah yang digunakan 

dalam penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang hasil pengolahan data yang telah dilakukan yang 

kemudian telah dianalisis oleh peneliti sehingga didapatkan hasil atau kesimpulan 

yang menjawab permasalahan dari penelitian yang dilakukan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dimana pada poin kesimpulan 

menjelaskan tentang hasil dari penelitian sedangkan pada poin saran berisi tentang 

tindak lanjut dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk penelitian yang 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 


